CRITERIS D’AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
DEPARTAMENT : CIÈNCIES SOCIALS
ASSIGNATURA : HISTÒRIA
NIVELL : 4t ESO
NORMES D'ENTREGA DE TREBALLS I QUALIFICACIÓ
Què ha de fer l’alumne per aprovar?
Proves escrites. Faran una prova escrita de cada tema, sempre que sigui
possible, com a mínim dos exàmens a cada avaluació.
Treball diari a l’aula i a casa. Els deures relacionats amb el tema que es treballa a
classe, aquests seran gairebé diaris i seran un reforç per a l ´estudi. Es
presentaran totes les activitats del tema en el quadern.
CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
Què fa el professor per avaluar?
Corregir les proves escrites per a cada avaluació.
Corregir les activitats que es duran a terme.
Valorar l'actitud positiva envers l´assignatura i el comportament a través de
l'observació dels alumnes.
Ajudar i guiar els alumnes per facilitar-los un resultat positiu.
Es valorarà que l´alumne empri les normes ortogràfiques i d'expressió
adients al nivell cursat.
NOTA D'AVALUACIÓ
Com s’obté la nota pel juny?
La mitjana de les tres avaluacions serà igual o superior a 5.
La qualificació final serà la mitjana de les qualificacions obtingudes a les proves,
més els procediments i les actituds.
-Exàmens: 70%
-Procediments: 20% (feina individual o en grup, vocabulari, quadern,...).
-Actitud:10% (mostrar una actitud positiva envers l'assignatura, respecte a les
persones i els materials, compliment de les normes...).
Com s’obté la nota pel setembre?
Tots els alumnes que hagin suspès la matèria hauran de presentar un dossier
d’activitats de tota l’assignatura i s’hauran de presentar a un examen global.

Ambdues notes suposaran un 40% cada una, de la nota final sempre i quan la
nota mínima de qualsevol de les dues sigui un 3. El 20% restant provindrà de les
qualificacions obtingudes durant el curs. mitjana de juny i setembre.
Recuperacions durant el curs:
Es realitzarà una recuperació el mes de juny dels continguts que l´alumnat no hagi

pogut superar. Aquesta recuperació pot consistir en entregar alguna feina i/o
realitzar alguna prova escrita.
Recuperacions de pendents:
L´alumne que superi el primer i segon trimestre d'aquesta assignatura,
automàticament aprovarà la pendent de Socials de 3r d'ESO. En cas contrari,
l'alumne haurà d'assistir a les proves extraordinàries convocades al centre i
superar la prova escrita amb una nota superior a 5.
TEMPORALITZACIÓ
1a Avaluació

2a Avaluació

1. El segle XVIII: l
´antic règim.
2.

1.Tensions i
conflictes(19141939)

La descolonització.

2.L´URSS, un nou
model d´estat.

3.

El món de la guerra
freda.

3.

Feixisme i nazisme.

4.

La dictadura de
Franco(1939-1975).

4.

La Segona Guerra
Mundial.

5.

5.

Espanya de 1902 a
1939.

El món al
començament del
segle XXI.

6.

Espanya: transició i
democràcia.

3.La revolució
industrial.

5.
XIX.

1.La guerra freda
(1945-1991).
2.

Les revolucions (17761848).

4. Nacions i
imperis(1850-1914).

3a Avaluació

Espanya en el segle

